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Inleidend orgelspel: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij.

Welkom

Zingen: Psalm 84: 1 en 2

 1. Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
 O HEER, der legerscharen God,
 Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
 Hoe branden mijn genegenheên,
 Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
 Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
 Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
 En aan mijn ziel het leven geeft.
 
 2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
 De zwaluw legt haar jongskens neer
 In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
 Bij U, mijn Koning en mijn God,
 Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
 Geduchte HEER der legerscharen,
 Welzalig hij, die bij U woont,
 Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Herinneringen aan Wim

Zingen: ‘Groot is Uw trouw, o Heer’

 1. Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



 2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 13

1  Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had  
 de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn  
 geworden.
2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten  
 en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen  
 zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen,  
 en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had  
 de liefde niet, het baatte mij niets.
4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde  
 pronkt niet, zij doet niet gewichtig,
5 zij handelt niet ongepast, zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet 
 verbitterd, zij denkt geen kwaad,
6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de 
 waarheid,
7 zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij 
 verdraagt alle dingen.
8 De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan 
 worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal 
 tenietgedaan worden.
9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, 
 tenietgedaan worden. 



11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 
 overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het  
 kinderlijke tenietgedaan.
12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan 
 zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan  
 zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze  
 is de liefde.

Zingen: ‘Kom tot de Vader’

 Nog voordat je bestond,
 Kende Hij je naam.
 Hij zag je elk moment,
 En telde elke traan.
 Omdat Hij van je hield,
 Gaf Hij zijn eigen Zoon.
 Hij wacht alleen nog maar
 Totdat je komt

 En wat je nu ook doet,
 Zijn liefde blijft bestaan
 Ook niets wat jij ooit deed
 Verandert daar iets aan.
 Omdat Hij van je houdt,
 Gaf Hij zijn eigen Zoon
 En nu is alles klaar wanneer jij komt
 
 (Refrein) Kom tot de Vader,
   Kom zoals je bent
   Heel je hart, al je pijn
   Is bij Hem bekend
   De liefde die Hij geeft,
   De woorden die Hij spreekt
   Daarmee is alles klaar wanneer jij komt



 En wat je nu ook doet
 Zijn liefde blijft bestaan
 Want niets wat jij ooit deed
 Verandert daar iets aan
 Omdat Hij van je houdt
 Gaf Hij zijn eigen Zoon
 En nu is alles klaar wanneer jij komt

 Refrein (2x)

 De liefde die hij geeft,
 De woorden die hij spreekt.
 Hij wacht alleen nog maar
 Totdat je komt.

Overdenking: 1 Korinthe 13: 12 en 13

 ‘Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een
  raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot 
 aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals   
 ikzelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze   
 drie. Maar de meeste van deze is de liefde.’

Zingen: ‘De kracht van Uw liefde’

 Heer ik kom tot U
 Neem mijn hart verander mij
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken, 
 voor de kracht van Uw liefde

 (Refrein) Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
   Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
   Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
   Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
   En de kracht van Uw liefde.



 Heer kom dichter bij, 
 dan kan ik Uw schoonheid zien
 En Uw liefde voelen diep in mij
 en Heer leer mij Uw wil, 
 zodat ik U steeds dienen kan. 
 En elke dag mag leven
 Door de kracht van Uw liefde

 Refrein (2x)

 Dan zweef ik op de wind, 
 gedragen door Uw Geest, 
 En de kracht van Uw liefde.

Gebed

Zingen: ‘Ik zal er zijn’

 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Uitleidend orgelspel: ‘Kom aan boord’
Voor de zieken - voor de armen
Voor de mensen met verdriet
Voor het kind dat blijft proberen
Maar toch denkt: het lukt me niet
Voor de zwerver die moet zwerven
En geen plek heeft waar hij hoort
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord.


